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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-155/19-I 

24. октобар 2019. године  

Ч А Ч А К 

 

 

 

У складу са  чланом  62. став 1. Пословника о раду Скупштине града 

Чачка (“Сл. лист града Чачка” број  11/2017),  

 

- Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка  

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине 

 града Чачка 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 31. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 25. октобар 2019. године, дали своје 

мишљење, и полазећи од одредаба члана 108. Пословника о раду Скупштине 

града Чачка (“Сл. лист града  Чачка” број 11/2017),  ова  радна тела  Скупштине  

п о д н о с е  Скупштини  града Чачка  

 

 

 И З В Е Ш Т А Ј 

ПО ПИТАЊИМА ИЗ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ТРИДЕСЕТ ПРВЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

25. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. a) Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. 

годину  

 

 (Тачка 1. а) предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји  

Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину, у 

тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине.    
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 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета.  

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. октобра  2019. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Предшколске 

установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  

 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  план рада 

Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину 

 

 (Тачка 1. б) предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  

Одлуку о давању сагласности на Годишњи  план рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета.  

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. октобра  2019. године,  разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе  Одлуку о давању сагласности на 

Годишњи  план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине.       

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  
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2. а) Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 

2018/2019. годину  

 

 (Тачка 2. а)  предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји   

Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета.  

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. октобра 2019. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. 

годину 

  

 (Тачка 2. б)  предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. октобра 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  

Одлуку  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета.  
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х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. октобра 2019. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе  Одлуку  о давању сагласности на 

Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 

2019/2020. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  

 

 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама 

Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, 

на седници одржаној 22. октобра 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на одлуку о изменама и 

допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, у тексту који 

је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета.   

 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измени Статута 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

 (Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, 

на седници одржаној 22. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на одлуку о измени Статута 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета.   
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5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о цени топлотне 

енергије за наступајућу грејну сезону 

 

 (Тачка 5. а)  предлога дневног реда) 

 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 21. октобра 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да 

донесе Одлуку о давању сагласности на одлуку о цени топлотне енергије за 

наступајућу грејну сезону, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и 

расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце  

 

 (Тачка 5. б)  предлога дневног реда) 

 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 21. октобра 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да 

донесе Одлуку о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и расподеле 

испоручене топлотне енергије на крајње купце, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета.   

 

 

6. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 

од 01.01. до 30.06.2019. године  

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји   

Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. 

до 30.06.2019. године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић,  председник  Савета. 
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7. Предлог решења о прибављању у јавну својину бестеретним правним 

послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп.бр. 

3434 КО Чачак на којој је иста изграђена 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, 

на седници одржаној 22. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о прибављању у јавну својину бестеретним 

правним послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп. 

бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета.   

 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом улице 7 са 

хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном 

сигнализацијом  

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 22. октобра 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење  о прибављању у јавну својину изградњом улице 

7 са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном 

сигнализацијом, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета.   

 

 

9. Предлог решења о давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне 

зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани 

 

(Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, 

на седници одржаној 22. октобра  2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о давању МЗ Овчар Бања на коришћење 

пословне зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   
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